Protokoll, ArbetSam årsmöte 1999
§ 1.

§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

Årsmötet öppnas.
Barbro Franckie förklarade mötet öppnat, tackade alla för sina kämparinsatser
under gårdagens match. i slottet
Fastställande av ombudsförteckning.
Årsmötets stadgeenliga utlysande.
Fastställande av dagordningen.
Beslut: Dagordningen godkänndes.
Val av årsmötesfunktionärer.
Ordförande.
Beslut: Gösta Nilsson
Sekreterare.
Beslut: Torsten Nilsson valdes till sekreterare.
Två justerare tillika rösträknare.
Beslut: Willy Karlsson och Knut Kristiansson
Verksamhetsberättelse 1999.
Verksamhetsberättelsen förelades mötet
Beslut: Ordförande för mötet läser rubrikerna och ger mötesdeltagarna möjlighet
att reagera på innehållet under dessa.
Under samverkan korrigeras från 1997 till 1998.
Vid den 7 juni, bättre ord träffade femgruppen på Nordiska museet.
18 nov kompletteras med att det är Tekniska museet och Nordiska museets
utställning.
Beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen med ovanstående förslag till
förändringar.
Ekonomisk berättelse 1999.
Årets förlust på 52 375,13 kr som i huvudsak ligger på resekostnader för
styrelsemöten.
Beslut: Att godkänna den ekonomiska berättelsen för 1999.
Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen utdelades inför mötet och lästes av revisor Tomas
Söderström.
Beslut: Att godkänna revisionsberättelsen för 1999.

§ 9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut: Att ge styrelsen ansvarfrihet för 1999.

§ 10.

Verksamhetsplan 2000.
Verksamhetsplanen föredrogs av ordförande Barbro Franckie.
Sedan lämnades ordet fritt. Synpunkten att medlemsavgifterna bör utgöra en
större del av finansieringen framfördes.
c godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2000.

§ 11.

Budget 2000.
Jonna Eriksson föredrog budgetförslag för 2000. Bidrag har redan lämnats från
Arbetets museum, RAÄ och Tekniska museet.
Beslut: Att godkänna budgeten.

§ 12.

Fastställande av medlemsavgift 2001.
Oförändrad avgift föreslogs.
Beslut: Att godkänna förslaget till avgifter.

§ 13.

Fastställande av arvode och ersättning.
Styrelsen föreslog genom Jonna Eriksson oförandrad ersättning.
Beslut: Att godkänna förslaget till arvodet och ersättning

§ 14.

Val av:
Ordförande för två år.
Valberedningens förslag Barbro Franckie.
Beslut: Att välja Barbro Franckie till Ordförande för två år.
Två ordinarie ledamöter för två år.
Valberedningens förslag: Ove Persson och Lars Rönnbäck.
Beslut: Att välja Ove Persson och Lars Rönnbäck till ordinarie
ledamöter för två år
Fyllnadsval en ordinarie ledamöter för ett år.
Ingrid Bengts
Beslut: Att välja Ingrid Bengts till ordinarie ledamöter för ett år.
Tre suppleanter för ett år.
Valberedningens förslag: Kurt Flodin, Bengt Lindgren och Bengt Nord
Beslut: Att välja Kurt Flodin, Bengt Lindgren och Bengt Nord till suppleanter
för ett år.
Två revisorer för ett år.
Valberedningens förslag: Thomas Söderström och Tore Mårtensson.
Beslut: Att välja Thomas Söderström och Tore Mårtensson till revisorer
för ett år.
En revisorssuppleant för ett år.
Eivor Jonsson
Valberedning, tre personer varav en sammankallande.
Kersti Bosdotter samt de andra två

§ 15.

Fastställande av plats för nästa årsmöte.

Förslag har inkommit från en medlem i ArbetSam. Förslag att mötet uppdrar åt
styrelsen att undersöka var årsmötet skall förläggas.
Beslut:
§ 16.

Skrivelse angående Kulturrådets bidrag till Arbetslivsmuseer.
Barbro Franckie föredrog denna punkt och ett förslag till skrivelse delades ut till
mötet.
Beslut: Att mötet ställer sig bakom mötet.
Beslut: Att en lista lägges ut där mötesdeltagarna kan underteckna skrivelsen

§ 17.

Avslutning.
Gösta Nilsson och Barbro Franckie avslutade mötet med en hälsning och
förhoppning om att vi möts igen om ett år.

